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1. Kevätnäytös
Raision Jumpparien kevätnäytöksen teemana on Suomi 100 vuotta. Lavalla nähdään
valmennusryhmien kisaohjelmien lisäksi mm. tuulipukukansaa, Angry Birdsejä, jääkiekkoilijoita ja
Uuno Turhapuro. Näytösinfo on varmasti kantautunut jo kaikkien korviin, nähdään siis torstaina
20.4. klo 18 Kerttulan liikuntahallissa. Liput ovelta 10e / 5e (7-17v.).
Lipunmyynti alkaa pääovella jo klo 16.00. Saliin pääsee jo klo 17 kaffettelemaan tuttujen kanssa.
Tapahtumassa on 5 kahvilaa, joista kaksi on salissa. Salissa on myös lasten oma herkkupiste sekä
touhunurkka, jossa on kivaa puuhaa lapsille :) Ylätasanteen ja 3. salin kahvio ovat auki väliajalla.
Aulasta löytyy narikka. Tervetuloa mukaan!
Raision Jumpparit avaa juhlavuotensa kunniaksi mahdollisuuden liittyä seuran
kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyyden hinnalla (40 euroa / vuosi) voi varata vuosittain kaksi lippua
RaJun kausinäytöksiin. Lipuilla saa merkityt paikat alakeskikatsomoon. Liput (2kpl / vuosi) voi varata
joko samaan tai eri näytöksiin.

Raision Jumpparien 30-vuotisjuhlia vietetään lauantaina 25.11. Juhlanäytökset (n. klo 14 ja klo
18) järjestetään yhteistyössä Raision kaupungin ja muiden raisiolaisten urheiluseurojen kanssa, sillä
myös Kerttulan liikuntahalli täyttää tänä vuonna 30 -vuotta. Luvassa on huikea spektaakkeli
raisiolaista liikunta- ja tapahtumahistoriaa viime vuosikymmeniltä.
2. Kevätkokouskutsu
RaJun kevätkokous pidetään torstaina 20.4. klo 16.15 Kerttulan liikuntahallilla, Kisakatu 4, 21200
Raisio. Kokouksessa on esillä seuran sääntömääräiset asiat, mm. vahvistetaan edellisen vuoden
vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös. Tervetuloa!
3. Tiedossa olevia poikkeuksia aikataulussa
Jumpattomat ajankohdat:
• Kevätnäytös to 20.4. Kerttulan liikuntahallilla klo 18 alkaen.
• Kerttulan liikuntahalli sulkeutuu remonttiin 24.4. alkaen. Kerttulan tunteja tullaan
pitämään sekä ulkona, että jumppasaleissa. Ilmoitamme muutoksista RaJun netissä heti
kun saamme vahvistetun tiedon salivuoroista. Ohjaajat infoavat muutoksista omille
ryhmilleen sähköisesti.
• Vappu su 30.4. - ma 1.5.
4. Vanhemmuuden viikko (vko 17)
Vanhemmuuden viikon ideana on, että vanhemmat pääsevät kokeilemaan lapsensa harrastusta ja
osallistumaan reippaaseen ja riemukkaaseen toimintaan. Tärkeintä on liikunnan ilo ja yhdessä
vietetty aika. Lapsen kanssa voi osallistua myös mummi tai kummi, jos vanhemmat eivät juuri tällä
kertaa pääse. Vanhemmuuden viikkoa viettävät kaikki RaJun lasten -ja nuorten ryhmät
kevätnäytöksen jälkeisellä viikolla, 24.-30.4.
5. Unelmien Urheilupäivä 10.5.
Unelmien urheilupäivä on valtakunnallinen kaikenlaisen liikkumisen kokeilu- ja pop up -päivä, jonka
aikana ympäri Suomea järjestetään tuhansia liikuntatempauksia ja tapahtumia tavoitteenaan saada
yli miljoona suomalaista liikkumaan enemmän, ja löytämään itselleen uusia tapoja liikkua. Raision
Jumpparit on mukana, tottakai, omilla tempauksillaan.
Maksuton tutustuminen golfiin Aurinko Golfissa & Koko perheen Unelmien Urheilupäivä Kerttulassa

Lähde tutustumaan golfiin RaJun reippaassa ja riemukkaassa ryhmässä. Osallistuminen on
maksutonta eikä vaadi mitään ennakkotaitoja. Omia välineitä ei tarvita, säänmukainen vaatetus
riittää. Tervetuloa! Ilmoittautumiset 7.5. mennessä toimisto@raisionjumpparit.fi. Yhteistyössä
Aurinko Golf Vengantie 58, 21110 Naantali.

Keskiviikkona 10.5. järjestetään myös reipasta toimintaa koko perheelle Kerttulan
urheilukentällä. Luvassa mm. ryhmäliikuntaa, lapsille temppurataa, Parkouria & AirTrack volttirata
eli iloista yhdessä touhuamista. Lisää tietoa Urheilupäivän tapahtumista löydät RaJun netistä.
6. Toiminnallinen kesäleiri – Luistelua ja Voimistelua
Nyt voit ilmoittautua mukaan iloiselle ja toiminnantäyteiselle kesäleirille, jonka RaJu järjestää
yhteistyössä STR:n eli Skating Team Raision kanssa. Riemukas kesäleiri kutsuu hauskanpitoon heti
kesäloman
ensimmäisellä
viikolla
5.-9.6.
Ilmoittautumiset
21.5.
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toimisto@raisionjumpparit.fi.
Lisää
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netistä
http://www.raisionjumpparit.fi/raju/kesaleiri-2017/
7. Kesäjumpat
Kesäjumppakausi starttaa heti kevätkauden päätyttyä 15.5. Kesäjumpat jatkuvat tauotta koko
kesän läpi siihen saakka, kunnes syyskausi alkaa taas syyskuun alussa. Kesäjumppatunteja on
tarjolla tänäkin kesänä tehokkaasti ja monipuolisesti. Kuten aiempinakin vuosina kesän jumpat
sisältävät sekä perinteistä musiikkiliikuntaa (esim. Zumba, Ladybic, Muokkaus) että täyttä sporttia
(esim. kahvakuula, toimintatreeni, kiertoharjoittelu). Aikataulu päivittyy RaJun nettiin lähipäivinä,
kunhan saamme tietoomme vahvistetut salivuorot kesän osalta. Kesäjumppien hinta on 30e (24x
kesäjumppa). Kesän jumppakortteja voit ostaa näytöksessä RaJun standilta tai toimistolta.
8. Joukkuevoimistelun kokeilutilaisuus perjantaina 5.5.
Joukkuevoimistelujoukkueisiin haetaan uusia voimistelijoita. Lajin kokeilukerta pidetään Vaisaaren
koululla klo 17.30-19. Lisää tietoa tapahtumasta löydät RaJun netistä
http://www.raisionjumpparit.fi/raju/tapahtumat/jv-kokeilukerta-5-5-2017/
9. ARVONTA! Tue seurasi toimintaa vaivattomasti
TOK-seurabonus
RaJu on sopinut aivan mahtavasta yhteistyöstä Turun Osuuskaupan kanssa. TOK maksaa RaJussa
mukana olevien asiakasomistajaperheiden vuosittain kerryttämästä bonussummasta seurabonusta
RaJulle. Tämä ei tietystikään vähennä asiakasomistajien omia bonuksia vaan on TOKin tarjoama
lisäbonus seuralle.
Nyt kannattaakin kaikkien TOKn asiakasomistajaperheiden kirjautua bonusjärjestelmään, sillä
samalla osallistut huikeaan ARVONTAAN, jossa pääpalkintona arvotaan kaikkien
seurabonusyhteistyöhön osallistuvien kesken Fillari. Fillarin RaJulle lahjoittaa Forsport,
http://www.forsport.fi/, Raision ja Naantalin rajalla, Juoksijantie 1, 21110 Naantali, puh. 02 435 3202.
Arvontaan voi osallistua kaikki seurabonusrekisteriin 14.5. mennessä kirjautuneet. Kirjaudu nyt,
lisätietoa ja ohjeet https://www.tokseurabonus.fi/tok_seurabonus_ilmoittaudu. Kirjautua voit myös
näytöksessä, RaJun standilla. Jumpparin perhe voi kuulua yhtäaikaisesti myös muiden seurojen
käytössä oleviin TOK seurabonusjärjestelmiin.

10. RaJu seurana, seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvat
RaJun nettiin on päivitetty mielenkiintoista seuratietoa. Täältä löydät RaJun seuraesittelyn sekä
kaikkien seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvat
http://www.raisionjumpparit.fi/raju/johtokunta-tiedottaa/
***
Palautetta ja toiveita voit jättää…
nettisivujen kautta www.raisionjumpparit.fi/yhteystiedot/palaute/
FB -sivuille http://www.facebook.com/pages/Raision-Jumpparit/143580995674515
sähköpostitse toimisto@raisionjumpparit.fi
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